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وإال لكان هذا يريد عزة النفس وهذا يريد عزة النفس وهذا يريد عزة النفس فتكون فوضى بل هناك دليل ولعلك 

وغريك أيضا وقع يف مثل هذا أنه جابه أناسا على هذا احلال فالواجب النصيحة وأن تضرب األمثال هلؤالء مبا 

رضى اهللا ملسلك من حني اخلوارج على علي حصل من البالء وإراقة الدماء وانتهاب األموال فيمن سلك هذا ا

  نعم يا سليم؟ومعاوية إىل يومنا هذا  عنه 

إذا صر ما كل الناس لكن بعض الناس مثل املريض يعاقب بذنوبه وتصري خري له ...الذنوب هلا أثر : الطالب

ما حصل ...شيخ منها نسي ما كان على حاله من ذنوبه أظن يا ما عافاه اهللا رجع إىل ربه فإذا مريض ذكر اهللا و 

للصحابة يف غزوة أحد وحنني أظن عصوا الرسول صلى اهللا عليه وسلم عاقبهم اهللا سبحانه وتعاىل باهلزمية 

  ...عاقبهم

الذي هو أشرف جند على وجه األرض  اجلندأن هذا  عز وجل : أي نعم صحيح هذه من حكمة اهللا   الشيخ

  دة فكيف باملعاصي اليت مألت األجواءخلق آدم حصلت عليهم اهلزمية مبعصية واح منذ

خلق آدم إىل قيام  منذثانيا حصلت اهلزمية بافتخارهم بعددهم وكثرم وهم أشرف جند على وجه األرض  

فال جيوز أبدا أن ننغمس يف املعاصي وبعضنا منغمس  على أعدائنا االنتصارالساعة فهذا موعظة لنا إذا كنا نريد 

عز باهللا وموالة الكفار ومناصرم كيف يكون النصر فهذا يف الواقع من حكمة اهللا  يف اإلحلاد والكفر والعياذ

   .أما مثالن عظيمان حتصل ما العربة إىل آخر هذه األمور نعم  وجل 

أنه ال حتصل هلم عقوبة هل العقوبة هنا ال بد أن  ني فنرى حىت يف آخر حيامننظر يف حياة الظامل : الطالب

  ؟نيا تصلهم يف الد

فإنه إذا كان خاصا حىت بعد موته هذا املبدأ ينحدر : الظامل إذا كان ظاملا يف مبدأ من املبادئ ال بد أن  الشيخ 

نها يبتلى وإن مل حيصل ذلك يف الدنيا حسب ما نرى فهو يف اآلخرة ورمبا يكون يف قلب الظامل أشياء ما ندري ع

   .حيىيعم الصدر وكراهة احلق وما أشبه ذلك ن ا من ضيق

مدلول آية ال يف قلنا أن التكذيب على اهللا التكذيب مبدلول اآليات فإذا أخطأ إنسان احسن اهللا إليك  : الطالب

  عن قصده

: هذا بارك اهللا فيك إذا قال تفسري اآلية ننظر هل هو على قاعدة شرعية هل هذا ما تقتضيه اللغة أو ما  الشيخ

  له إذا بذل اجلهد أما إذا عاند وقال املراد بكذا كذا وكذا فال عذر له  تقتضيه الشريعة فهو إذا أخطأ مغفور

  ...: الطالب
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: ال ، ال جيوز خاصة القرآن ، القرآن أنت إذا أخربت مبعىن  آية فقد شهدت على اهللا أنه أراد هذا هذه  الشيخ

   صعبة ..

  ؟ ما الضابط يف مناصرة الكفار لتكون ناقضا من نواقض اإلسالم : الطالب

  .: املناصرة أن نناصرهم على الكفر هذه املناصرة أي نعم  الشيخ

  .؟...نئة الكفار بأم احتلوا بالد املسلمني و:  الطالب

الذي نتكلم فيها ألا حتتاج إىل حترير لكن ال شك أن النواقض هذه ما : ال حرام ال جيوز هذا مسألة  الشيخ

   عظيم نسأل اهللا العافية . على خطر يهنئ الكفار باحتالل بالد املسلمني أنه

يوم ظرف واملعروف أن الظرف واجلار وارور ال بد هلما من متعلق   )) ويوم نحشرهم جميعا عز وجل ((مث قال 

  " ال بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي "كما قال ناظم القواعد 

  حنو مرتقيبفعل أو معناه  ال بد للجار من التعلق  " ناظم مجل  

  " لعلكالباء ومن والكاف أيضا و         واستثين كل زائد له عمل 

طيب إذن أين متعلق يوم ؟ حمذوف والتقدير اذكر يوم حنشرهم اذكر يف نفسك أو اذكر هلم ؟ اجلواب الثاين  

 ((أي جنمعهم  )) نحشرهم ((وجيوز أن نقول اذكر يف نفسك حىت تتسلى ذه الذكرى ويهون عليك أمره 

نقول للذين  )) شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ينثم نقول للذين أشركوا أ ((ال يفلت منهم أحد ))  جميعا

والتبكيت وإال من املعلوم أم لن  خاالستفهام هنا للتوبي)) أين شركاؤكم ((يف الدنيا  عز وجل أشركوا أي باهللا 

 عز وجل أي ما أشركتم به يف اهللا  )) شركاؤكم ((نتفعوا م يأتوا لكن توبيخا هلم وتبكيتا هلم وتندميا هلم أم لن ي

ونعلم أن املشركني كانوا أنواعا وأصنافا منهم من يشرك مع اهللا حجرا أو شجرا أو قمر أو جنما املهم أم يشركون 

عز نه اهللا فيقال أين شركائي الذين كنتم تزعمون أي تزعمون أم آهلة واإلله ينفع من تأهله فأين هم اجلواب بي

   وجل 

الفتنة هنا مبعىن احلجة  )) إال أن قالوا واهللا ربنا ما كنا مشركينثم لم تكن فتنتهم (( مث أي بعد هذا السؤال  

أقسموا باهللا أم مل يكونوا ) ) إال أن قالوا واهللا ربنا ما كنا مشركين ((أي حجتهم )) ثم لم تكن فتنتهم (( 

   لقسم ؟ ال مشركني وهل هم صادقون يف هذا ا

انظر أيها املخاطب كيف كذبوا على أنفسهم وهنا إشكال  )) انظر كيف كذبوا على أنفسهم ((وهلذا قال  

وأمرنا أن ننظر واملراد هنا نظر االعتبار لكن كيف يكون كذبوا على أنفسهم ))  كيف كذبوا على أنفسهم((

  واألمر مل يأت بعد يعين هذا يكون يوم القيامة 



 

 - 3  -

دائما حيكي األشياء املستقبلة حىت يتصورها اإلنسان وكأا  عز وجل هذا على حكاية احلال واهللا  واجلواب أن

أتى أمر اهللا فال  (( عز وجل واقعة وإمنا تكون ذلك ألن الشيء املستقبل احملقق يكون كالواقع متاما وهلذا قال اهللا 
فيكون التعبري باملاضي على حكاية احلال حىت  )) فال تستعجلوه ((مع أنه ما أتى بدليل قوله  )) تستعجلوه

واهللا ربنا ما كنا  ((ما كنا مشركني  مبقوهل )) كذبوا على أنفسهم ((يتصور اإلنسان وكأن الشيء بني يديه 

ُهْم َما َكانُوا يـَْفتَـُرونَ (( مث قال  ))مشركني  ضل مبعىن  ]24))[األنعام: انظُْر َكْيَف َكَذبُوا َعَلى َأنُفِسِهْم َوَضل َعنـْ

ما كانوا  ((ضاع فلم جيدوه كالرجل الذي ضاع له املال فلم جيده هؤالء ضاعت عنهم اآلهلة فلم جيدوها وقوله 
أي ما كانوا يفرتونه من دعواهم أن هذه آهلة مع اهللا فإن هذا من أعظم االفرتاء كما سبق يف اآلية وما  )) يفترون

   قبلها بآيتني 

عندي  )) ثم لم تكن فتنتهم إال أن قالوا واهللا ربنا ما كنا مشركين ((ه اآلية يقول نعود إىل القراءات يف هذ 

)) ثم لم تكن فتنتهم إال أن قالوا (( والقراءة اللي يف املصحف )) كن فتنتهم إال أن قالوا يثم لم (( القراءات 

ألن اسم كان على هذه اخلالف يف الفعل ويف اسم كان ويف خرب كان الفعل بدل تكن ايش ؟ يكن ملاذا ؟ 

  يعين املعىن مل يكن فتنتهم إال قوهلم )) إال أن قالوا  ((القراءة مذكر وهو وقوله

ما كنا مشركني هذا االختالف يف القراءات يا  نايعين واهللا يا رب))  واهللا ربنا ((قراءة  )) واهللا ربنا ((والثاين 

ال حيركون كلمات احلروف وال يعجموا يعين ال جيعلون إخواين ال يضر ألنه فيما سبق يف العهد األول كانوا 

نقطة وال نقطتني ال فوق وال حتت فتكون القراءتان يف الرسم واحدة إمنا ختتلف يف النطق ويف االعجام واإلعراب 

    بعد أن أعجم القرآن وأعرب 

  املكذبني له  حيث ذكر له مآلعليه الصالة والسالم من فوائد هذه اآليات الكرمية تسلية النيب 

  ومن فوائدها التحذير من الشرك ألن املشرك سوف يوبخ يف يوم ال يستطيع اخلالص فيه 

  ومن فوائدها إثبات يوم القيامة يوم احلشر 

تعاىل ومن فوائدها أن احلشر عام شامل ال يشذ عنه أحد ال مؤمن وال كافر وال بر وال فاجر حيث أكده اهللا 

  )) جميعا ((بقوله 

قد ينازع منازع ويقول  )) كمؤ ثم نقول للذين أشركوا أين شركا ((ئد اآلية الكرمية إثبات القول هللا بقول ومن فوا

فإذا قرأناه  ((ألم رسله القائلون بأمره فهو كقوله تعاىل  نفسهإن القائل هم املالئكة وأضاف اهللا قوهلم إىل 
ك أن حيتمل أن يكون الذي يقول هلؤالء املشركني مع أن القارئ جربيل نقول هذا وارد بال ش )) فاتبع قرآنه

وأضاف اهللا ذلك إىل إليه ألم يقولون بأمره ولكن ما هو ظاهر القرآن ؟ أن القائل هو اهللا تعاىل وإذا  مالئكة 
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حياسبنا يوم القيامة فيقول الكالم مث نقول فكيف وف كان هذا ظاهر القرآن فليس لنا مندوحة عنه ألن اهللا س

املراد املالئكة بال دليل فالواجب األخذ بظاهر القرآن ما مل يوجد دليل فإذا وجد دليل ميكن الكالم  يصرف بأن

عن ظاهره فعلى العني والرأس املهم يف هذا إثبات أن اهللا يقول فإن قال قائل أيقول باحلروف املسموعة املعقولة أو 

صوته صوت املخلوقني فاجلواب ال ألن اهللا  حبروف أخرى ؟ اجلواب األول بال شك فإن قال قائل وهل يشبه

تعاىل إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات منه وألن اهللا  )) ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ((يقول 

  ال ميكنخلوقني عموما رجفة وصعق املالئكة ومثل هذا ال يقع يف كالم اآلدميني أبدا ويف كالم امل

  )) كمؤ أين شركا ((ئك املشركني حيث يقال هلم يف هذا امع العظيم ومن فوائد اآلية الكرمية توبيخ أول

من فوائدها أن هذه اآلية تدل على أن األصنام ال تنفع عابديها ألا ال تنصرهم يف هذا املوقف بل قد قال  اهللا 

حتصبون ا يف  ]98))[األنبياء: َوارُِدونَ  ِإنُكْم َوَما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللِه َحَصُب َجَهنَم َأنـُْتْم َلَها(( تعاىل 

شف هذه اآلية فرح ا املشركون  ]99))[األنبياء: َلْو َكاَن َهُؤالِء آِلَهًة َما َوَرُدوَها(( وصلها أنتم هلا واردون 

وانتهزوا الفرصة وقالوا هذا حممد يقول إن املعبودات يف النار وعيسى معبود فيقتضي أن يكون عيسى يف النار 

َعُدونَ (( فأنزل اهللا  َها ُمبـْ    ]101))[األنبياء: ِإن الِذيَن َسبَـَقْت َلُهْم ِمنا اْلُحْسَنى ُأْولَِئَك َعنـْ

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أن أولئك العابدين هلذه األصنام ليس عندهم حجة وال برهان وإمنا هي جمرد دعوى 

   ب يكون يف قول ال دليل له والزعم يف الغال )) تزعمون ((تؤخذ من قوله 

إىل آخره من فوائدها أن أولئك  )) ثم لم تكن فتنتهم إال أن قالوا ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية اليت بعدها  

ويتفرع على هذه الفائدة أن  )) واهللا ربنا ما كنا مشركين ((القوم فتنوا ذا اجلواب واستحسنوه وظنوه مفيدا وهو 

الشيء فريى احلق باطال والباطل حقا فاسلم من هذه الفتنة وحاسب نفسك عليها واستعذ اإلنسان قد يفنت ب

  باهللا أن تكون من أهلها

 )) ربنا ((وربوبيتهم بقوهلم  )) واهللا ((ومن فوائدها إقرار هؤالء املشركني بإلوهية اهللا وربوبيته بإلوهيته كقوهلم  

(( ينفعهم لو أم وحدوا إذا نزل م املوت كما قال اهللاٍ تعاىل  لكن هل ينفع هذا يف ذلك الوقت؟ ال ينفع بل ال

 ]18))[النساء: اْلَمْوُت قَاَل ِإني تـُْبُت اآلنَ  التـْوبَُة لِلِذيَن يـَْعَمُلوَن السيَئاِت َحتى ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهمُ  َولَْيَستِ 

سوف يضل عنهم مع شدة طلبهم له كما  عز وجل ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أن ما افرتوه من الشريك هللا

فإن قال قائل كيف جنمع بني هذه اآلية  )) وضل عنهم ما كانوا يفترون ((تضل الضالة عن صاحبها لقوله 

رُسوَل ا اليـَْوَمِئٍذ يـََود الِذيَن َكَفُروا َوَعَصوُ (( وبني قوله تعاىل  )) واهللا ربنا ما كنا مشركين ((الكرمية وهم يقولون 
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صرح اهللا يف هذه اآلية أم ال  ]42))[النساء:َوال َيْكُتُموَن اللَه َحِديثًا  )) كمل (( اَألْرضُ  َلْو ُتَسوى ِبِهمُ 

  )) واهللا ربنا ما كنا مشركين ((يكتمون اهللا حديثا وهنا كتموا قالوا 

بدا التناقض يف فهم اإلنسان لقصوره أما يف فاجلواب أوال جيب أن نعلم ونؤمن ونتيقن أنه ال تناقض يف القرآن أ 

ت ومنها القرآن فال تناقض فيه وال ميكن أن يتناقض وقد ألف العلماء رمحهم اهللا يف هذه املسألة العظيمة مؤلفا

ي رمحه اهللا املفسر واألصويل املشهور دفع إيهاب االضطراب يف آي الكتاب ال ميكن تأليف الشيخ حممد الشنقيط

فإن رأيت من تناقض فاخللل من عندك إما لقصور يف الفهم أو تقصري يف الطلب أو سوء نية تريد  التناقضابدا 

أن تبحث عن األشياء اليت ظاهرها التعارض لتطعن يف القرآن أو قصور يف العلم وإال فال تناقض هنا نقول إن يوم 

أن أهل  اويف حال يقرون إذا رأو القيامة مخسون ألف سنة وللناس فيه أحوال ففي حال ينكرون أم مشركون 

فإذا ختم على أفواههم وشهدت أيديهم وأرجلهم مبا كانوا  )) واهللا ربنا ما كنا مشركين ((التوحيد جنوا قالوا 

    يكسبون فحينئذ أقروا ألم ال ميكن أن ينكروا مع وجود الشهود من أنفسهم 

عالمتها أن حيل حملها بعض أي بعضهم الذي من هذه تبعيضية و  )) ...ومنهم من يستمع إليك ((مث قال 

فراد مراعاة للفظ من ألن من املوصولة جيوز أن يراعى معناها أو يراعى اإليستمع إليك فيستمع هنا جاءت بصيغة 

 ((عي معناها جعل العائد عليها حسب ما يراد باملعىن وإذا أريد اللفظ إذا روعي اللفظ صار مفردا و لفظها فإذا ر 

وجعلنا على قلوبهم  ((أي من حيضر ويستمع إىل قراءتك ولكن ال ينتفعون وهلذا قال  )) يكمن يستمع إل
جعلنا أي صرينا على قلوم أكنة واألكنة مجع كنان كزمام وأزمة وهو ما يغطي الشيء  )) أكنة أن يفقهوه

يفقهوه يعين ال نريد أن  أي إرادة أن يفقهوه فهو على تقدير مضاف أي إرادة أن )) يفقهوه أن ((ويسرته وقوله 

فقل كراهة أن يفقهوه وبعضهم قال أنه على تقدير ال واملعىن أال يفقهوه واملعىن واحد ولكن  و يفقهوه وإن شئت 

كون من يفسرها بالكراهة أوىل من كون أن نفسرها بال ألننا إذا فسرناها بال فسرنا املثبت باملنفي وهذا بعيد وإذا 

        أي كراهة أن تضلوا  وقوله )) يبين اهللا لكم أن تضلوا ((طرد مثل قوله تعاىلكراهة فهذا مضفسرناها بال

وإن من شيء إال يسبح بحمده ولكن ال تفقهون  ((قه يف اللغة الفهم كما قال تعاىلالف))  يفقهوه ((
معناه إىل قلوم  أي ال تفهمونه واملعىن أن اهللا جعل على قلوم سرتا واقيا من فقههم له فال يصل )) تسبيحهم

وصمم حبيث  أي وجعلنا يف آذام وقرا أي محال )) وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه  وفي آذانهم وقرا ((

ال ينتفعون مبا مسعوا ومن ال يستمع بال مسع فهو كمن مل يسمع فنفى اهللا تعاىل عنهم الفقه وحمله القلب والسمع 

يعين مل  )) إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير األولين ((هذا كقوله تعاىل و  )) وفي آذانهم وقرا ((وحمله األذن 

  ليست ذات معىن مصلح للخلق فا ومل يفقهها وإمنا يظنها أساطري أي سواليهيفهم
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إن يروا بأبصارهم أو يروا بقلوم كل آية فإم ال يؤمنوا ا واآلية هي  ))وإن يروا كل آية ال يؤمنوا بها  (( 

َوِإْن يـََرْوا آيًَة يـُْعِرُضوا (( كما قال تعاىل يف سورة القمر   وعلى آله وسلمالدالة على صدق النيب عليه  العالمة
 نسأل اهللا اهلداية اإلنسان إذا طبع على قلبه نعوذ باهللا ال يؤمن بأي آية تأتيه  ]2))[القمر:َويـَُقوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِمر

وإن يروا كل آية ال  ((القلب مغلق مغلف عليه ال يصل إليه هدى  اآليات مثل الشمس ولكن ال يؤمن ألن

هنا نفى اهللا عنهم الفقه وحمله القلب والسمع حمله األذن واإلميان باآليات وحمله القلب مع مشاهدة  ))يؤمنوا ا

تكون  حىت هنا للغاية وحيتمل أن )) نكلو ادو ة ال يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجوإن يروا كل آي ((العني 

ا أي أم ال ينتفعون باآليات حىت إم إذا  الالبتداء والفرق بينها أن إذا جعلناها للغاية صار ما قبلها مغي

ادلونك يقول يج جاءوكحتى إذا  ((جاءوك جادلوك وحيتمل أن تكون ابتدائية واالبتدائية مثل الواو االستئنافية 
ومسيت جمادلة ألن كل واحد من اخلصمني جيدل  هي املخاصمة خره جيادلونك اادلة إىل آ )) الذين كفروا

صلى اهللا عليه احلجة لتكون على صاحبه مأخوذة من جدل احلبل وهو فتله حىت يشتد ويقوى فهم جيادلون النيب 

 )) يجادلونك ((وقوله  )) دلونكايج ((جييب عنه عز وجل ردون عليه من الشبهات ولكن اهللا و مبا ي وسلم 

يقول الذي   ((أي حال كوم جمادلني لك  )) جاءوك ((اجلملة يف حمل نصب على احلال من الواو يف قوله 
إذ يقول الذين كفروا ومل جتزم ألن إذا الشرطية ليست جازمة تقول إذا قدم زيد يقدم عمرو فال جتزم أما  )) كفروا

  قول الشاعر 

  " وإذا تصبك مصيبة فتحمل :"

ن هذا أي ما هذه النهاية إ )) يقول الذين كفروا إن هذا إال أساطير األولين ((ال حيتج به فهذا يعترب شاذا  

وقد تأيت نافية بدون إال وهي أعين وإذا أتى بعدها إال فهي نافية  ى إن هنا نافية أنه أتى بعدها إالهذا ويدل عل

قيلة هذه أربعة معاين تأيت شرطية وهذا كثري إن هلا معان تأيت شرطية وتأيت نافية وتأيت زائدة وتأيت خمففة من الث

  ؟مثال إن الشرطيةآدم ؟ومثاله 

  ...:الطالب

  ه حممد؟لاوتأيت نافية مث )) إن تصبك حسنة تسؤهم ((مثل قوله تعاىل  : الشيخ

  ...:الطالب

  نعمأي ما هذا إال قول البشر طيب وتأيت خمففة من الثقيلة  )) إن هذا إال قول البشر (( : الشيخ 

  ...: الطالب

  يال يا عبد اهللا ؟ الرابعة الزائدة )) إن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ((ريد إن نإن ال :  الشيخ
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  ...:الطالب

  ما إن رأيت حىت تبعته يعين ما رأيت احلق حىت تبعته يعين  ما رأيته حىت اجتنبته يستقيم الكالم ؟ نعم :الشيخ

  ...:الطالب

يف هذه اآلية  " الخزنوال صريف ولكن أنتم  ذهب بني غدانة ما إن أنتم :"ل الشاعر وهلا صريف قو : الشيخ

إن نافية إال أساطري ، أساطري مجع أسطورة واألسطورة هي ما يتحدث  )) إن هذا إال أساطير األولين ((الكرمية 

اليف ما هلا معىن ولكن الناس به يف االس من أجل قتل الوقت ليس هلا معىن وتسمى عند العامة ايش ؟ السو 

    أي السابقني  )) األولين ((يريد أن اإلنسان يزيل عنه امللل والكسل وقطع الوقت و

اآلية  ))ومنهم من يستمعون إليك  ((يف هذه اآليات الكرمية فوائد منها أنه ليس كل مستمع مبنتفع لقوله  

ُهْم َمْن َيْسَتِمُع ِإلَيْ (( وانظر إىل قوله تعاىل  َك َحتى ِإَذا َخَرُجوا ِمْن ِعْنِدَك قَاُلوا لِلِذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم َماَذا قَاَل َوِمنـْ
  اليدرون ماذا قال؟ ]16))[حممد:  آنًِفا

وأن هذا دأب الكفار ويتفرع على هذا أنه ينبغي  ومن فوائد اآلية الكرمية التحذير من االستماع بال انتفاع 

  مع السيما إذا كان الكتاب والسنة حىت يعرف معناهتسفيما اتفكر لإلنسان إذا استمع أن يتأمل وي

فإن قال قائل ما  )) وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ((ومن فوائد هذه اآلية أن الفقه حمله القلب لقوله  

َلى ِإَذا ((  عز وجل سبب هذه األكنة اليت حتجب احلق عن القلب فاجلواب أن سببها املعاصي كما قال اهللا  تـُتـْ
 َكال َبْل رَاَن َعَلى قـُُلوِبِهْم َما َكانُوا َيْكِسُبونَ  ]((15))[القلم: َعَلْيِه آيَاتـَُنا قَاَل َأَساِطيُر اَألولِينَ 

فاملعاصي حتول بني اإلنسان وبني الفقه يف دين اهللا وهلذا قال بعض العلماء ينبغي ملن استفيت  ]14))[املطففني:

  تبارك وتعاىلما كان على القلب من الرين واستدل بقول اهللا  االستغفارإلجابة حىت ميحوا أن يستغفر اهللا قبل ا

اللَه  َخِصيًما َواْستَـْغِفرِ ِإنا َأنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحق لَِتْحُكَم بـَْيَن الناِس ِبَما َأرَاَك اللُه َوال َتُكْن ِلْلَخائِِنيَن (( 
وهذا استنباط جيد السيما إذا اشتبهت عليك املسألة وحيل بينك   ]106))[النساء: َكاَن َغُفورًا َرِحيًما  ِإن اللهَ 

  عز وجلألنك تعرب عن شرع اهللا  وال تستكربوبني معرفة الصواب فيها فعليك باالستغفار والدعاء 

بل صاحب  )) وفي آذانهم وقر ((وله ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أن عدم االنتفاع بالسماع كالصمم متاما لق  

  الصمم معذور والذي ال ينتفع مبا مسع غري معذور ألن صاحب الصمم إذا مل يسمع من آفة حلت به 

وإن يروا كل  ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أن هؤالء الكفار ال ينتفعون مبا مسعوا وال ينتفعون مبا شاهدوا لقوله 
يف  عز وجلت نوعان آيات قدرية وآيات شرعية فمن اآليات القدرية ما حيدثه اهللا واآليا )) آية ال يؤمنوا بها

على األحزاب وكذلك نزول املطر وامتناع املطر  عز وجل الكون كانشقاق القمر وهبوب الرياح اليت أرسلها اهللا 
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 إال هللا الكونية و أشياء كثرية ال حتصى مث الشمس والقمر والنجوم واجلبال والشجر والدواب كلها من آيات ا

الشرعية ؟ الكونية وأما آيات اهللا الشرعية فهي الوحي إذا تأملت الوحي وأشرفه القرآن عرفت ما فيه من اآليات 

 َوِإْن يـََرْوا ِكْسًفا ِمنَ ((  عز وجل العظيمة يف األخبار واألحكام فاملؤمن ينتفع وغري املؤمن ال ينتفع حىت قال اهللا 
ال يصدقون بأنه عذاب ومن ذلك ما حيدث يف زمننا اآلن  ]44))[الطور: يـَُقوُلوا َسَحاٌب َمرُْكومٌ السَماِء َساِقطًا 

العواصف والقواصف والفيضانات والزالزل هي عند قوم من األمور الطبيعية اليت ال تدل على التهديد والتخويف 

  يروا كل آية ال يؤمنوا ا أم إن يف وذلك من غي القلوب نسأل اهللا العافية ومن مشاة الكفار 

 عز وجل يرسل اآليات تأييدا للرسل وختويفا ملخالفيهم كما قال اهللا  عز وجل ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أن اهللا 

ُمِبيٌن َأَوَلْم َيْكِفِهْم َأنا َأنـَْزْلَنا َوقَاُلوا َلْوال أُْنِزَل َعَلْيِه آيَاٌت ِمْن رَبِه ُقْل ِإنَما اآليَاُت ِعْنَد اللِه َوِإنَما َأنَا َنِذيٌر (( 
َلى َعَلْيِهمْ  َوَما َمنَـَعَنا َأْن نـُْرِسَل بِاآليَاِت ِإال َأْن َكذَب (( عز وجل وقال  ]51))[العنكبوت: َعَلْيَك اْلِكَتاَب يـُتـْ

َنا ثَُموَد الناَقَة ُمْبِصَرًة َفظََلُموا ِبَها وَ  فاآليات  ]59))[اإلسراء: َما نـُْرِسُل بِاآليَاِت ِإال َتْخِويًفاِبَها اَألوُلوَن َوآتـَيـْ

هي تأييد للرسل وختويف ملخالفيهم ولكن كما قلنا أن هؤالء املخالفني نسأل اهللا  عز وجل اليت يرسلها اهللا 

  العافية ال ينتفعون باآليات فال يؤمنون ا

ع تبوجيادلون من ا صلى اهللا عليه وسلم سلمني جيادلون النيب ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أن الكفار جيادلون امل

النيب لكن بايش؟ بالباطل يدحضوا به احلق ولكن ليبشر صاحب احلق الذي هو أهله أن النصر له لقول اهللا تعاىل 

لكن هذا  ]18))[األنبياء: ِمما َتِصُفونَ  اْلَوْيلُ  َبْل نـَْقِذُف بِاْلَحق َعَلى اْلَباِطِل فـََيْدَمُغُه فَِإَذا ُهَو زَاِهٌق َوَلُكمُ (( 

حيتاج إىل أمرين إىل نية صادقة وإىل علم يدفع به شبهة احملتج وال جيوز لإلنسان أن يدخل مع صاحب باطل 

احلق فال تدخل مع شخص يف جمادلة إال وأنت من ؟ جيادله وليس عنده علم ألنه لو فعل لكانت اهلزمية على 

ان النية أما أن تدخل مبجادلة مع شخص ذو بيان فصيح وشبه قوية فال تفعل ألنك مع إحس هتعرف كيف تصيب

  إن فعلت هزمت وصارت هزميتك هزمية للحق الذي جتادل عنه

 )) حتى إذا جاءوك يجادلونك ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أنه ينبغي لإلنسان أن يتعلم طرق اجلدل لقوله  

ورمبا يقال أنه يتفرع على هذا أن ما بثه بعض  لنصرة احلقل أن جتادل ا فتعلم يا أخي طريقة اجلدل من أج

راجع جدل املتكلمني من األشعرية واملعتزلة وأشباههم ألن زمنهم انقضى نالناس من قوهلم أنه ال حاجة إىل أن 

  فإن هذا توهم واضح

  موجودونخوارج شيعة  أوال أن هؤالء مل ينتهي زمام ما زالوا موجودين معتزلة وجهمية أشعرية 
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وثانيا أن طرق اجلدل مع هؤالء تفيد اإلنسان يف جمادلة آخرين ألا تفتح لإلنسان أبواب اجلدل ويعرف كيف  

بالدنا هنا يف السعودية كنا ال نعرف من هذه الطوائف هنا بالنسبة ليقضي على صاحبه مبا جيادل به مث إننا 

بدع وإال  الناس وذهبنا إليهم وأتوا إلينا وجد هذا الشيء وجد شيء من الالشيء الكثري لكن مبا أننا اندجمنا مع 

من هذا إال من طالع الكتب لذلك نقول إن مطالعة اجلدل مع املتكلمني فيه فائدة  كان الناس ال يعرفون شيئا

اية أن تطالع وأنت ضعيف يف العلم ألنك لو فعلت ايش ؟ لضللت ال بد أن يكون عندك مح ...بال شك ولكن 

  حتمي ا نفسك

أو إىل التهديد إذا كان له سوء املكابرة يف هذه  لجأ إىل املكابرةيومن فوائد هذه اآلية الكرمية أن اادل بالباطل  

هذه مكابرة ألن دعواهم أا أساطري األولني  ))يقول الذين كفروا إن هذا إال أساطير األولين  ((اآليات 

ن القرآن الكرمي ليس قول البشر فضال على أن يكون أساطري األولني أما مكابرة بال شك وكل أحد يعرف أ

 ْجَعَلنَك ِمنَ اتَخْذَت ِإَلًها َغْيِري َألَ  لَِئنِ (( اللجوء للقوة فانظر إىل جمادلة فرعون ملوسى حيث قال له فرعون 
ومل يقل  )) لنك من المسجونينألجع ((فلجأ إىل القوة واإلرهاب وتأمل قوله  ]29))[الشعراء: اْلَمْسُجونِينَ 

ألسجننك إشارة إىل أنه يريد أن يظهر مبطهرة القوة الذي يسجن الناس وعنده مساجني فيهدد موسى بأنه 

  سيكون منهم 

فأظهر  )) يقول الكافرون ((دحاض احلق فهو كافر لقوله ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أن من جادل بالباطل إل

تضى السياق أن يقول حىت إذا جاءوك جيادلونك يقولون إن هذا إال أساطري األولني يف موضع اإلضمار وكان مق

واإلظهار يف موضع اإلضمار من فوائده أن هذا املظهر إذا كان معىن من  )) يقول الذين كفروا ((ولكن قال 

ر مث إما أن يكون  دحاض احلق فهو كافاملعاين فإنه يكون شامال حميطا لكل ما ينطبق عليه فمن جادل بالباطل إل

   كافرا كفرا أصغر أو كفرا أكرب 

هم الضمري يعود على من ؟ على الكفار اادلني ينهون عنه أي  )) وهم ينهون عنه عز وجل ((مث قال اهللا  

مع أنه كان املتوقع أن يبدأ بالنأي ي أأي يبعدوه وقدم النهي على الن )) عنه وينأون ((عما جئت به من الوحي 

 صلى اهللا عليه وسلم فعلهم يف أنفسهم دون فعلهم بغريهم إشارة إىل شدة كراهتهم ملا جاء به الرسول الذي هو 

إن هنا مبعىن ما أي ما  )) وإن يهلكون إال أنفسهم ((ون بنهي الناس قبل أن يبتعدوا عنه ءحىت إم يبد

م ويهم الناس ال يضر النيب فمجادلته ))وما يضرونك من شيء  ((يهلكون إال أنفسهم وكما يف آية أخرى 

شيئا وإمنا هو هالك أنفسهم وهل املراد هنا اهلالك احلسي أو املعنوي ؟ اجلواب املعنوي ألن  صلى اهللا عليه وسلم 

إال أنفسهم وما  ((هذا الكافر اادل ال ميوت جبداله بل يبقى لكنه حقيقة من الناحية املعنوية قد هلك 
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والبعد عنه ال  صلى اهللا عليه وسلمء أم ذا النهي عن ما جاء به الرسول أي ما يشعر هؤال ))يشعرون 

يشعرون أم بذلك أهلكوا أنفسهم ولذلك جتدهم يفتخرون مبا هم عليه من الكفر حىت إن أبا سفيان قال يف 

اهللا عليه  صلىيفتخر بايش ؟ بالصنم الذي يعبده ويقول أنه عال على حممد  "اعل هبل:"أحد قال يوم أحد قال 

) فالشاهد  أجيبوه قالوا بماذا نجيبه قال قولوا اهللا أعال وأجل ( صلى اهللا عليه وسلم فقال هلم النيب  وسلم 

أن يرى  االبتالءأن هؤالء الكفار اادلني ال يشعرون أم على ضاللة نسأل اهللا العافية وهذا غاية ما يكون من 

اللهم أرني الحق حق (  صلى اهللا عليه وسلم طل وكان من دعاء النيب اإلنسان أنه على احلق مع أنه على البا
   )  علينا فنضل اوأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه وال تجعله ملتبس إتباعهوارزقنا 

  يبغاها فك؟تقنع اإلنسان أحيانا بعض الكتب  اليت الردوديف و كالم املتكلمني   : من طالع الطالب

ت أحسن من كتب شيخ اإلسالم ابن هو وابن القيم لكن كالم ابن القيم رمحه اهللا أسهل : نعم أنا ما رأي الشيخ

وأقرب للفهم وأما بقية املتكلمني فأكثر ما يكون اجلدل األشاعرة مع املعتزلة وهذا ال ميكن إذا أردت العقيدة 

   نعم يا سليم السليمة فعليك بكتب شيخ اإلسالم وابن القيم هذا أحسن ما رأيت

  ... تنسيق الكالم مع بعضهأسهل يف رمحه اهللا : شيخ اإلسالم ابن تيمية أعمق يف الدليل وابن القيم  البالط

   .ولذلك يعترب كتب ابن القيم سلم لكتب شيخ اإلسالم رمحه اهللا نعم :  الشيخ

يزيد  وجل عز : كيف جنمع بني العذر باجلهل عذر هؤالء الذين يكونون أتباع للضالل وبني أن اهللا  الطالب

  .الناس ضالال حيث أن اإلنسان ما تكون إقامة احلجة بالكلمة الواحدة فتعيد عليه دائما 

   .نا على أمةء: هؤالء ما جهلوا ألن الرسول أتاهم بآيات بينات لكنهم يقولون إنا وجدنا آبا الشيخ

  .: هل يطبق هذا على أتباع الضالل  الطالب

جاء رسول أنه أبدا وال  صلى اهللا عليه وسلم ألتباع ما ذكر هلم الرسول : هذا خيتلف إن كان هؤالء ا الشيخ

هم معذورون لكن إذا علموا ال بد منه وليعلم أن هناك فرقا بني اليهود فللخلق وقادم قد كتموا عليهم هذا 

صلى الرسول والنصارى وغريهم غريهم ال بد أن تبلغه احلجة ويفهمها وأما اليهود والنصارى فبمجرد السماع عن 

والذي نفسي بيده ال يسمع بي أحد (  صلى اهللا عليه وسلم  نيبتقوم عليهم احلجة وهلذا قال ال اهللا عليه وسلم 
) فوجه ذلك  من هذه األمة يهودي وال نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إال كان من أصحاب النار

فبما بقي عليهم إال ايش ؟ إال أن  عليه وسلم  صلى اهللاأن اليهود والنصارى كتبهم مصرحة بوصف الرسول 

   يسمعوا خبروجه وإذا مسعوا خبروجه قامت عليهم احلجة 
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)  أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا(  صلى اهللا عليه وسلم :حديث النيب  الطالب

  هل هو على اإلطالق ؟

ي يراد به إحقاق احلق وإبطال الباطل فهو واجب لكن مثال كما رأينا : ال املراء يف غري احلق أما املراء الذ الشيخ

    رأيت صاحيب يريد أن جيادل تركتهملا أعلم أن الصواب معي ولكن  ايف شيء من أمور الدنيا وأن

   )) وهم ينهون عنه وينأون عنه ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قول اهللا تعاىل 

أعداء اإلسالم ينهون عن اإلسالم ويهم عنه يستلزم أن يسلكوا كل طريق يبعد  من فوائد هذه اآلية الكرمية أن

الناس عنه ألن يهم عنه ي حقيقي عن قلب وهذا يستلزم أن يسلكوا كل طريق يبعد الناس عن شريعة 

تحريش بني واألساليب يف هذا خمتلفة قد تكون بإيراد الشكوك أو باألفكار الفاسدة أو باألخالق الفاسدة أو بال

  الناس أو ما أشبه ذلك املهم أن األساليب كثرية

  .، اإلضالل يف قوله ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أن هؤالء مجعوا بني الضالل واإلضالل  

  ...: الطالب

  : واإلضالل  الشيخ

  ...:  الطالب 

  : أحسنت وهذا أشد ما يكون من العدوان والظلم الشيخ

وإن  ((فإنه جىن على نفسه قوله عنه رمية أن كل من حاول إبطال احلق وإبعاد الناس ومن فوائد هذه اآلية الك 
حىت لو برقت له الدنيا وظهر له النصر الظاهري فإنه يف احلقيقة هالك أفهمتم هذا من  )) يهلكون إال أنفسهم

تخر ومشخ بأنفه ولكن فاف "لنا العزى وال عزى لكم:"وقال  "اعل هبل:"ذلك مثال أبو سفيان قال يف غزوة أحد 

  خرة ملتعني سواء يف الدنيا أو يف اآلهل هذا األمر سيبقى أو ستكون العاقبة عليهم الثاين هو ا

يف قوله  عز وجل وقد بني اهللا ومن فوائد هذه اآلية الكرمية التحذير من سلوك اإلنسان سبل اهلالك وهو ال يشعر 

    .احذر ]8))[فاطر:آُه َحَسًنا فَِإن اللَه ُيِضل َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي َمْن َيَشاُء َأَفَمْن زُيَن َلُه ُسوُء َعَمِلِه فـَرَ (( 

  

 


